
 
 

   

 

  Nº 013/2023 Data: 26-01-23 

TCE-BA 
TCE/BA e PGE reafirmam interesse em ação conjunta em benefício da sociedade baiana 
 
Com o objetivo de dar continuidade e fortalecer a boa relação institucional existente entre 
os dois órgãos, o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), 
conselheiro Marcus Presidio, teve um encontro com a procuradora-geral do Estado, 
Bárbara Camardelli Loi, na manhã desta quarta-feira (25.01), quando houve a reafirmação 
do interesse de ambos, dentro das atribuições de cada uma das instituições, em procurar 
fazer com que os gestores públicos possam trabalhar cada vez melhor na defesa dos 
interesses da sociedade baiana. 
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-e-pge-reafirmam-interesse-em-acao-conjunta-
em-beneficio-da-sociedade-baiana 
 
TCE-MG 
Assessor da presidência fala sobre Governança Pública para entidade nacional 
 
O assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Marconi 
Braga, deu uma entrevista para a Rede de Governança Brasil, associação nacional 
composta por diversas entidades que trabalham em conjunto em prol da Governança, em 
que propõe viabilizar os mecanismos de práticas permanentes de governança pública por 
todas as esferas. 
https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626118 
 
TCM-PA 
TCMPA homologa medida cautelar determinando providências da Prefeitura de Belém 
sobre coleta de lixo 
 
O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) homologou medida 
cautelar, relatada pelo conselheiro Cezar Colares, cobrando providências da Prefeitura de 
Belém sobre a regularização da coleta e manejo do lixo. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/tcmpa-homologa-medida-cautelar-determinando-
providencias-da-prefeitura-de-belem-sobre-coleta-de-lixo/ 
 
Prefeituras e câmaras de vereadores do Pará recebem certificação do Programa Nacional 
de Transparência Pública 2022 
 
O Programa Nacional de Transparência Pública procedeu, nesta quarta-feira (25), no 
auditório do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), em Belém, a entrega da 
certificação a 229 prefeituras e câmaras de vereadores, que foram classificadas na 
iniciativa. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/prefeituras-e-camaras-de-vereadores-do-para-
recebem-certificacao-do-programa-nacional-de-transparencia-publica-2022/ 
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Despesas de R$ 1,2 milhão sem licitação reprovam contas da Câmara de Abaetetuba 
 
A prestação de contas de 2019 da Câmara de Vereadores de Abaetetuba não foi aprovada 
pelo Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios (TCMPA), devido a irregularidades como 
ausência de processo licitatório ou de procedimento administrativo de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, para respaldar despesa no montante de R$ 1.266.108,00, além 
da não publicação, no Mural de Licitações, de outros procedimentos licitatórios. 
https://www.tcm.pa.gov.br/noticias/despesas-de-r-12-milhao-sem-licitacao-reprovam-
contas-da-camara-de-abaetetuba/ 
 
TCE-PR 
Empossado, conselheiro Augustinho Zucchi defende trabalho técnico e justo 
 
"Todos devemos prezar pela boa utilização dos recursos públicos. Afinal é isso que espera 
a população que paga impostos, contribui com seu trabalho, gera dividendos e empregos. 
Nossa função é fazer com que os recursos voltem para melhorar a cidadania de cada 
pessoa que habita o nosso Estado". Essas palavras marcaram o discurso de posse de 
Augustinho Zucchi no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR). 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/empossado-conselheiro-augustinho-zucchi-defende-
trabalho-tecnico-e-justo/10222/N 
 
Transparência dos 27 consórcios intermunicipais do Paraná precisa melhorar 
 
A fim de auxiliar os 27 consórcios públicos intermunicipais paranaenses a atuarem com 
mais transparência, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) homologou a 
emissão de duas recomendações às entidades, cujo prazo indicado para implementação 
é de três meses. 
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/transparencia-dos-27-consorcios-intermunicipais-do-
parana-precisa-melhorar/10213/N 
 
TCE-PE 
Auditor do TCE fará parte da nova gestão do Ibraop 
 
A nova composição do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), terá, 
entre os titulares, um servidor do TCE-PE. O auditor de controle externo, Alfredo 
Montezuma, gerente de Estudos e Suporte à Fiscalização (GESF) do Tribunal, vai fazer 
parte da diretoria da entidade para o biênio 2023-24. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6887-auditor-do-tce-pe-fara-parte-da-nova-gestao-do-ibraop 
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Conselheira recebe representantes de movimento em defesa da saúde 
 
A conselheira Teresa Duere, vice-presidente do TCE, recebeu, na última segunda-feira 
(23), um grupo de profissionais de saúde que representam a Associação do Movimento em 
Defesa do SUS (AMDS). O grupo veio tratar da fiscalização dos serviços públicos nas 
Organizações Sociais de Saúde de Pernambuco, que são responsáveis por celebrar 
contratos com o Governo do Estado para gerir hospitais e unidades de pronto atendimento 
- UPAs. 
https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/mais-noticias-invisivel/413-
2023/janeiro/6888-conselheira-teresa-duere-recebe-representantes-de-movimento-em-
defesa-da-saude 
 
TCE-PI 
TCE Piauí prorroga prazo para apresentação de relatório de gestão estadual 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) atualizou o prazo para que os órgãos 
estaduais apresentem à Corte de Contas o seu relatório de gestão referente ao exercício 
2022. A prorrogação está registrada na Portaria nº 055/2023, veiculada no Diário Oficial 
Eletrônico (DOE) desta quarta-feira (25) e diz respeito à alteração da Portaria nº 756/2022, 
que define as Unidades Apresentadoras de Relatório de Gestão (UARG), conforme art. 5º, 
§1º, da Instrução Normativa nº 01/2022, de 31/03/2022 para o exercício do ano passado. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-piaui-prorroga-prazo-para-apresentacao-de-relatorio-de-
gestao-estadual/ 
 
Divisão de Fiscalização da Assistência Social do TCE visita SEMCASPI e SASC 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), por meio da equipe da Divisão de 
Fiscalização da Assistência Social e outras Políticas Públicas (Divisão IV), está iniciando 
um diagnóstico sobre a política de Assistência Social em Teresina e a nível estadual, 
identificando todas as atividades realizadas na área, bem como as despesas, receitas, 
serviços prestados, número e perfil de beneficiados, entre outras informações importantes 
para o bom e correto uso dos recursos públicos nessa área. 
https://www.tcepi.tc.br/divisao-de-fiscalizacao-da-assistencia-social-do-tce-visita-
semcaspi-e-sasc/ 
 
TCE-PI e Câmara Municipal de Teresina firmarão parceria em capacitação para servidores 
 
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e a Câmara Municipal de Teresina 
(CMT) vão firmar parceria, através da Escola de Gestão e Controle (EGC), para a oferta 
de cursos aos parlamentares e servidores técnicos do legislativo da capital, nas áreas de 
Controle Interno e Políticas Públicas. A proposta foi apresentada hoje (25) pelo presidente 
da CMT, vereador Enzo Samuel, e foi acolhida pelo presidente do Tribunal, conselheiro 
Kennedy Barros. 
https://www.tcepi.tc.br/tce-pi-e-camara-municipal-de-teresina-firmarao-parceria-em-
capacitacao-para-servidores/ 
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TCM-RJ 
Nova edição da Revista TCMRio já está disponível 
 
O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro acaba de lançar a edição 77 da revista 
TCMRio, com entrevistas, artigos e matérias abordando diversos temas relacionados às 
atividades de controle externo. 
https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticia_Detalhe.aspx?noticia=16684&detalhada=2&d
ownloads=0 
 
TCE-RS 
Laboratório de Obras Rodoviárias colhe amostras em Santa Cruz do Sul 
 
Depois de Porto Alegre e Glorinha, hoje (24) Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, 
recebeu a equipe do Laboratório de Análises de Obras Rodoviárias do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS). Durante os trabalhos foram retiradas amostras de pavimento ao 
longo da rua Coronel Oscar Rafael Jost. 
https://tcers.tc.br/noticia/laboratorio-de-obras-rodoviarias-colhe-amostras-em-santa-cruz-
do-sul/ 
 
TCE-RS verifica qualidade de asfalto da rodovia RS-030 
 
Com a presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), conselheiro 
Alexandre Postal, foi realizada esta tarde (23) a operação de fiscalização de obra de 
pavimentação, através da extração de amostra de asfalto pelo Laboratório de Análise de 
Obras Rodoviárias do órgão. 
https://tcers.tc.br/noticia/tce-rs-verifica-qualidade-de-asfalto-da-rodovia-rs-030/ 
TCE-SC 
Orientação do TCE/SC auxilia munícipios na implantação do RPC 
 
Atuação de orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina contribuiu para que todos 
os 69 municípios catarinenses que possuem Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS) aprovassem lei instituindo o Regime de Previdência Complementar (RPC) 
e que 48 deles recebessem autorização para operar o RPC. O registro foi feito pelo 
conselheiro Luiz Roberto Herbst, na sessão ordinária híbrida desta segunda-feira (23/1). 
https://www.tcesc.tc.br/orientacao-do-tcesc-auxilia-municipios-na-implantacao-do-rpc 
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